
 

 

  

 

 

Dom Pomocy Społecznej nr 2 
w Sosnowcu  

ul. Jagiellońska 2 
41-200 Sosnowiec       Sosnowiec, dn. 23.03.2017r.
   

 
       DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  
       BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU 
       DPS/ZP/01/2017 
 
 
dotyczy: postępowania na roboty budowlane p.n. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy 

Społecznej nr 2 w Sosnowcu ul. Jagiellońska 2 do wymogów bezpieczeństwa 

pożarowego” o numerze DPS/ZP/01/2017. 

 
I. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                           Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zmianami) zwanej dalej 
„ustawą Pzp”, niniejszym pismem informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty                                     
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, złożonej przez Wykonawcę: 
 
DEFERO Sp. zoo 
ul. Zajęcza 5 
98-200 Sieradz 
Cena ogólna brutto wynosi: 332 009,69 zł 
 
(po poprawieniu ceny brutto na skutek poprawienia VAT zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych). 
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w niniejszym 
postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jest zgodna z ustawą Pzp, oferta jest ważna i spełnia 
wszystkie warunki i wymagania Zamawiającego, określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Według przyjętych kryteriów oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. tj. 
100. 
 
II. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja. 
 
Poniżej Zamawiający przedstawia nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby, albo miejsca 
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
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L.P Nazwa i adres  
Wykonawcy 

Pkt za cenę 
(waga 60 %) 

Pkt za okres 
gwarancji i 
rękojmi za 

wady 
(waga 40 %) 

Łączna punktacja 

1. WOOD-PACK Sp. z o o                
ul. Soroki 19                                 

60-177 Poznań 

36,57 pkt 40 pkt 76,57 pkt 

2. WIGO -SYSTEM            
Michał Wilk 

Podzakrzówek 74A          
26-706 Tczów 

56,69 pkt 40 pkt 96,69 pkt 

3. SANITAS II Sp. zoo               
ul. Sznelowiec 2              
43-200 Pszczyna 

ODRZUCONA 

4. ANTYFIRESYSTEM 
Katarzyna Falkiewicz  

ul. Bobrecka 25            
43-400 Cieszyn 

ODRZUCONA 

5. Biuro Usług 
Specjalistycznych 

„ATOMSERVICE Sp. zoo” 
ul. Józefowska 6              

40-144 Katowice 

58,66 pkt 40 pkt 98,66 pkt 

6. DEFERO Sp.z o o                   
ul. Zajęcza 5/11                 
98-200 Sieradz 

60 pkt po 
poprawieniu 
ceny brutto 

ogółem 

40 pkt 100 pkt 

7. ENDRAXA Sp. zoo                   
ul. Klonowa 22                   

40-168 Katowice 

57,74 pkt 40 pkt 97,74 pkt 

8. ARCH INSTAL Sp. zoo i 
komandytowa                

ul. Gen. Le Ronda 26          
40-303 Katowice 

ODRZUCONA 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

III. Informacja dotycząca dynamicznego systemu zakupów . 
 
Zamawiający informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego                                       
p.n „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu ul. Jagiellońska 2 do 
wymogów bezpieczeństwa pożarowego” o numerze DPS/ZP/01/2017 nie było prowadzone                  
w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Z poważaniem 
      Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 2 
            w Sosnowcu 
       Jadwiga Siodłak 


